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कोण््ा एके काळी एक लहान मुलगी होती. ती 
अनाथ आखि िपू गरीब होती. ततच््ाकड ेराहा्ला 
जागा नव्हती. ततच््ाकड ेफक्त अांगािरच ेकपड,े 
डोक््ािरचा स्काफफ  आखि एक भाकरीचा तुकडा 
एिढ््ाच गोष्टी होत््ा.   



एकदा ततला िाटले की आपि जांगल पार केले की 
दसुऱ्ा टोकाला कदाचचत एिाद्या शहरात पोहोच.ू ततथे 
कुिीतरी असा मािूस भेटू शकेल जो कामाच््ा 
बदल््ात आपल््ाला अन्न, कपड ेआखि राहा्ला जागा 
देऊ शकेल.  

म्हिून ती जांगलातून प्रिास करू लागली.  



ती जांगलात फार दरू गेली नव्हती तेव्हा ततला एक 
लभकारी भेटला. “अगां मुली,” तो म्हिाला. “मला िपू भूक 
लागली्. मला तुझ््ाकडची भाकरी िा्ला दे, म्हिजे मी 
भुकेने मरिार नाही.” 

ती मुलगीसुद्धा िपू भुकेली होती. पि ती द्ाळू 
आखि तन:स्िाथी असल््ाने ततने लभकाऱ्ाला आपला 
भाकरीचा तुकडा देऊन टाकला आखि ती पुढे चालू लागली.  

बराच िेळ चालत राहहल््ामुळे ती थकून गेली. 
पि आराम करण््ासाठी थाांबिे ततला शक्् नव्हते. 
कारि अजून ती जांगलातच होती आखि लिकरच रात्र 
होिार होती.  



मग ततला एक बाई भेटली जी ततच््ाजिळ 
्ेऊन म्हिाली, “मुली, िाऱ्ाने माझां डोकां  िपू 
गारठलां्. मला तुझा स्काफफ  दे. तो माझ््ा 
डोक््ाला ऊब देईल.” 

लहान मुलीच ेडोकेही िाऱ्ामुळे गारठले 
होते. पि ती िपू द्ाळू आखि तन:स्िाथी होती. 
ततने त््ा बाईला स्काफफ  हदला आखि पुढे चालू 
लागली.  



आता अांधार पडू लागला. पि लहान मुलगी चालत 
राहहली, रात्रीसाठी काही आसरा लमळेल ्ा आशनेे! थोड््ा 
िेळान,े ततला एक लहान मुलगा भेटला.  

तो थांडीने कापत होता. तो लहान मुलीला म्हिाला, 
“मला िपू थांडी िाजते्. तुझां स्िेटर लमळालां तर मला ऊब 
लमळेल. प्लीज, देशील मला?” स्िेटरलशिा् आपि थांडीने 
गारठून जाऊ, ्ाची कल्पना असतानाही मुलीने त््ाला स्िेटर 
देऊन टाकला आखि ती पुढे चालू लागली.   



आता लमट्ट काळोि पडला, िपू थांडीही पडली. लहान 
मुलगी जांगलात िपू आतिर पोहोचली होती. ततथे ततला 
आििी एक मुलगा भेटला.   

तो मुलगा एका झाडाला लगटून बसला होता, थांडीने 
अक्षरश: सुन्न झाला होता. त््ाला पाहून लहान मुलगी त््ाला 
म्हिाली, “माझ ेकपड ेघाल. म्हिजे तुला ऊब लमळेल.” 

ततला माहीत होते की आपले कपड ेत््ाला हदल््ािर 
आपल््ा अांगािर फक्त एप्रन राहील. पि ती िपू द्ाळू आखि 
तन:स्िाथी होती. ततने आपले कपड ेत््ा मुलाला हदले आखि ती 
पुढे चालू लागली.  



दरूिर प्रकाश हदसताच ततला िाटले की 
आपि एका शहराजिळ पोहोचलो आहोत. एका 
झाडािर चढून ततने तनरिनू बतघतले तेव्हा 
ततला कळले की तो प्रकाश आभाळात 
चमकिाऱ्ा चांद्राचा होता.  



लहान मुलगी थांडीने कुडकुडत होती. 
ती िपू थकलीसुद्धा होती. ती एका 
झाडािाली बसली. आपला एप्रन ततने 
अांगाभोिती लपेटून घेतला आखि ऊब 
लमळािी म्हिून शरीर झाडाच््ा पानाांनी 
झाका्चा प्र्त्न केला. ्ापूिी एिढी थांडी 
आखि दबुळेपिा ततने कधी अनुभिला 
नव्हता.  

ततला रडू ्ेऊ लागले. ती िपू 
घाबरली, ततला एकाकी िाटू लागले. अश्र ू
भरल््ा डोळ्ाांनी ततने आभाळाकड े
पाहहले. आपले का् होिार, असा विचार 
ततच््ा मनात आला. आभाळातील सुांदर 
तारे बघून ततने मनाशी एक इच्छा व््क्त 
केली आखि मग झोपी गेली.    



अचानक, एक तारा आभाळातून िाली पडला 
आखि लहान मुलगी जागी झाली. मग आििी 
एक तारा िाली पडला, मग आििी एक.  

सुांदर, चमकते तारे िाली धरतीिर ततच््ा 
सभोिती गोळा झाले. आश्च्ाफने ती उठून उभी 
राहहली.   

मग ती आपल््ा एप्रनमध््े तारे गोळा करू 
लागली. एप्रन ताऱ्ाांनी झगमगू लागला. आखि 
मग, काही जाद ूघडून, ततच््ा समोरची िाट 
ताऱ्ाांच््ा प्रकाशाने झळाळून तनघाली, त््ािर 
ऊबेची चादर पसरली.    



तारे पडत होते आखि त््ाांनी एक िाट त्ार 
केली होती. लहान मुलीला थोड ेदरूिरून मांदसे सांगीत 
ऐकू आले. तारे पुढे पुढे जाऊ लागले आखि ततच े
िाटाड ेबनले. ती त््ाांची ऊब आखि तेज अनुभित 
त््ाांच््ामागोमाग चालू लागली.  



ती चालू लागली तसे सांगीत 
जास्त मोठ््ाने ऐकू ्ेऊ लागले. 
लिकरच, ती एका छोट््ाशा 
घराजिळ पोहोचली. चचमिीतून धरू 
तनघत होता. घराच््ा अांगिात एक 
कुटुांब सांगीत िाजित होते, असे 
ततला हदसले.   



ती घराच््ा हदशनेे चालू लागली. तारे जसे अचानक प्रकट 
झाले तसेच अचानक नाहीसेही झाले. आता त््ा घरातून 
तनघिारा प्रकाश सोडला तर, जांगल सांपूिफत: काळोिाने भरून 
गेले होते.  



ती काही बोलण््ाआधीच, सांगीत 
थाांबले. ततने त््ा कुटुांबब्ाांकड ेपाहहले. 
ततला एक मधाळ आिाज ऐकू आला, 
“बाळा, कुठून आली्स तू? एकटीच 
हदसते्स, थांडीने कुडुकुडते्स, 
भुकेलीसुद्धा हदसते्स. आमच््ा घरात 
तुझां स्िागत आहे. आत ्े, तुला 
काही िा्ला आखि अांगािर 
पाांघरा्ला देते.” 

लहान मुलीचा आपल््ा कानाांिर 
विश्वासच बसेना. हीच तर इच्छा ततने 
मघाशी व््क्त केली होती.  



ततने घरात प्रिेश केला. कुटुांबब्ाांनी 
ततच््ा अांगािर घोंगडी लपेटली, ततला 
आगीजिळ बसिले, ततला िा्ला पोळी 
हदली, प््ा्ला पािी हदले. त््ाांनी 
ततच््ासाठी मधरु सांगीत िाजिले. ततने 
त््ाांना आपली कहािी साांचगतली. ती 
ताऱ्ाांच््ा प्रकाशामागोमाग चालली आखि 
त््ाांच््ा घराजिळ पोहोचली, हे 
साांचगतले.   



ततला हे माहीत नव्हते की त््ा 
कुटुांबानेसुद्धा त््ा रात्री एक इच्छा व््क्त 
केली होती. त््ाांना आपल््ा कुटुांबात 
एका लहान मुलीची असािी, अशी 
इच्छा व््क्त केली होती. त््ाांनी 
प्रकाशाने झळाळून तनघालेली िाट 
पाहहली नाही, चमचमते तारे पाहहले 
नाहीत. पि त््ाांना माहीत होते की ही 
लहान मुलगी काही िास कारिासाठीच 
त््ाांच््ा घराप्तं पाठिण््ात आली 
होती. त््ाांची इच्छा पूिफ झाली होती. 
मुलगी िपू द्ाळू आखि तन:स्िाथी 
असल््ाने कुटुांबी्ाांच ेततच््ािर प्रेम 
जडले. त््ाांनी ततला का्म 
आपल््ासोबत राहा्ला साांचगतले. 
लहान मुलगी आनांदाने त्ार झाली.  



ती रात्र सगळ्ाांसाठी िपू विलक्षि ठरली. त््ाांच््ा 
घरात आनांदाच ेिातािरि होते. पि मनातल््ा मनात 
प्रत््ेकजि विचार करत होता....िरांच, तारे आभाळातून 
्ा महान मुलीच््ा प्रिासाकड ेलक्ष ठेिून होते? ती 
तन:स्िाथी भािनेने इतराांना मदत करत होती, ्ाला तारे 
साक्षी होते का? िरांच ते धरतीिर आले आखि ततच े
िाटाड ेबनले? की ततने फक्त स्िप्न बतघतले?  



रात्री उशीरा त््ाांना आपल््ा मनातील शांकाांची उत्तरे लमळाली. 
कुटुांबब्ाांनी लहान मुलीला एका आरामशीर बबछान््ात झोपिले. 
त््ाांनी ततच््ा अांगािर घोंगडीत पाांघरली. लहान मुलीला ततच््ा 
एप्रनच््ा खिशात काही िस्तू असल््ाच ेजाििले. ततने ती िस्तू 
खिशातून बाहेर काढताच िोली प्रकाशाने उजळून तनघाली आखि 
शकेडो चमचमते तारे िाली पडले. पुन्हा एकदा सांगीत ऐकू ्ेऊ 
लागले. पि ्ािेळी सांगीत आभाळातून ऐकू ्ेत होते.   



आखि मग प्रेमाने ओथांबलेल््ा मनाने त््ा सिांनी ईश्वराच े
आभार मानले. परमवप्र् ईश्वराने त््ाांना त््ा हदिशी महत्त्िाची 
लशकिि हदली होती. आपल््ाकड ेजे काही आहे ते इतराांना 
िाटून टाकल््ाने आपल््ाला सुि आखि समाधान 
लमळते....आखि ईश्वर आपली इच्छा पूिफ करतो.    समाप्त  


